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Pani
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Dyrektor
Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny
w Głogowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 29 -  30 czerwca 2017 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a) i lit. b) ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy: Emilia Molska-Kaźmierczak - inspektor 

wojewódzki i Grzegorz Kownacki -  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę 

problemową w trybie zwykłym w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie 

przy ul. Folwarcznej 7, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Centrum” 

lub „MCWR”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Centrum w zakresie organizowania pracy 

z rodziną w gminie oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę 

przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 roku przez Wojewodę 

Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 

29 czerwca 2017 r. funkcję Dyrektora Centrum pełniła Pani Arieta Zawadzka odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.



Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 10. Postępowanie kontrolne 

przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej realizowanych 

zadań, aktów prawa miejscowego, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej 

kwalifikacje zawodowe pracowników, oświadczeń złożonych przez Dyrektora, rozmów 

z kierownikiem działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny, asystentami rodziny oraz innymi 

pracownikami Centrum.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” należy przez 

to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy dla Gminy Miejskiej Głogów został opracowany 

„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 -  2017”, który jest podstawą lokalnego 

systemu wsparcia rodzin. Program został przyjęty uchwałą nr Y/35/15 Rady Miejskiej 

Głogowa z dnia 24 lutego 2015 r. Gmina realizuje zadania wskazane w programie tj.: pracuje 

z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych 

zapewniając im wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego 

poradnictwa, tworzy możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów, współfinansuje 

pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Działania realizowane przez MCWR na rzecz dzieci 

i rodzin wynikają także z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” .

(dowód: akta kontroli str.38-52, 130) 

W myśl art. 10 ustawy, pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina 

zleciła realizację tego zadania w trybie art. 190. Powyższe obowiązki zostały powierzone 

Miejskiemu Centrum Wspierania Rodziny, które jest jednostką organizacyjną gminy. 

Cel i przedmiot działania MCWR określone zostały w statucie. Regulamin organizacyjny, 

którego integralną częścią jest schemat organizacyjny, zawiera m.in. zakresy działań 

poszczególnych komórek. (dowód: aha kontroli str. 13-22)

W obszarze dotyczącym form pracy z rodziną, o których mowa w art. 10 ust. 3 

ustawy, Centrum zapewniało konsultacje i poradnictwo specjalistyczne. Było ono udzielane 

przez psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień i seksuologa, pedagoga, 

socjoterapeutę, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistę 

profilaktyki problemowej. W klubie środowiskowym MCWR przy ul. Folwarcznej 7 w roku 

2016 działały:
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• punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie -  obejmował 

opieką 281 osób,

• punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin - w 2016 r. udzielono 176 

porad,

• punkt poradnictwa psychologicznego - rodziny mogły uzyskać indywidualną pomoc 

psychologiczną, w tym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych; 

w 2016 roku udzielono pomocy 210. osobom,

• pogotowie psychologiczne, w ramach którego pełniący dyżury psycholog udzielał 

pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Specjaliści, poza udzielaniem porad i konsultacji, podejmowali także działania dotyczące 

umieszczenia osoby uzależnionej w szpitalu lub ośrodku leczenia uzależnień, prowadzili 

szkolenia i warsztaty edukacyjne dla szkół i przedstawicieli różnych grup zawodowych. 

Wsparciu rodziców w codziennych trudnościach oraz doskonaleniu ich umiejętności 

wychowawczych służyły również warsztaty pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. 

Pracownicy MCWR realizowali też program wspierania rodzin wielodzietnych (w roku 2016 

wydano 1859 głogowskich Kart 3+ oraz 126 ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny). W ramach 

współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej EGO rodziny objęte wsparciem 

asystentów korzystały z bezpłatnych porad i konsultacji lekarza psychiatry. W roku bieżącym 

powyższe działania były kontynuowane.

Centrum współpracowało m.in. z Poradnią Psychologiczno -  Pedagogiczną, do której 

asystenci kierowali rodziny potrzebujące terapii rodzinnej, Stowarzyszeniem Klub Abstynenta 

„Skarbnik”, Poradnią Leczenia Uzależnień, Dziennym Oddziałem Leczenia Uzależnień 

od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych, Grupą Anonimowych Alkoholików. 

Natomiast w zakresie mediacji Centrum współpracowało z mediatorem rodzinnym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizował Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług 

Specjalistycznych „MORiUS” mający w swojej ofercie ośrodek rehabilitacji dziennej 

(wsparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych), 

terapię i porady neurologopedyczne, rehabilitację dzieci i młodzieży, usługi pedagogiczne 

(m.in. terapię dla dzieci z autyzmem, terapię oraz arteterapię stopy i ręki, salę doświadczania 

świata, czyli stymulacji rozwoju zmysłów, doświadczenia sensoryczne) i psychologiczne 

(diagnostyka poziomu sprawności intelektualnej i psychomotorycznej dzieci i młodzieży, 

indywidualna terapia i wspomaganie rozwoju, poradnictwo i wsparcie dla rodziców dzieci 

z deficytami rozwojowymi) oraz grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów (spotkania



dla rodzin dzieci z ograniczeniami intelektualnymi, w czasie których opiekunowie mieli 

możliwość dzielenia się doświadczeniami w leczeniu, wychowywaniu, edukacji 

oraz rozwiązywaniu innych trudności dziecka).

Radca prawny, współpracujący z Centrum, udzielał pomocy z zakresu prawa 

rodzinnego, majątkowego, konsumenckiego oraz procedur w sprawach związanych 

z problemem uzależnienia alkoholowego (w 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 159 

osób). Ponadto porady prawne udzielane były w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

„Szansa”, Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie” 

oraz w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

W klubie środowiskowym działającym w MCWR prowadzone były grupy wsparcia 

dla rodzin objętych pomocą asystentów, a ich celem była wymiana doświadczeń 

i zapobieganie izolacji społecznej. W ramach tego działania odbywały się: warsztaty rozwoju 

osobistego, warsztaty taneczne, językowe, gier rodzinnych oraz „Szkoła dla rodziców”. 

Członkowie rodzin objętych wsparciem asystenta uczestniczyli także w zajęciach grup 

wsparcia dla kobiet -  ofiar przemocy domowej -  przebywających w Domu Samotnej Matki 

oraz korzystali ze wsparcia grup Dorosłych Dzieci Alkoholików. Rodziny objęte wsparciem 

asystentów brały również udział w organizowanych przez Miejskie Centrum Wspierania 

Rodziny, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, profilaktycznych festynach 

rodzinnych promujących więzi rodzinne oraz prawidłowe postawy rodzicielskie. 

Odbywały się one m.in. z okazji Wielkanocy, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca, 

Międzynarodowego Dnia Rodziny, zakończenia roku szkolnego, Mikołajek, Bożego 

Narodzenia, itp. Ponadto rodziny uczestniczyły w XIII Noworocznym Marszobiegu „Nie 

jesteś sam”, festiwalu „Faza Fest 2016”, pikniku ’ekologicznym „Segregacja Rewelacja 4” 

i rodzinnym jarmarku świątecznym.

W 2016 roku MCWR zorganizowało dla 80. dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym wypoczynek letni połączony z realizacją programu profilaktyczno -  

terapeutycznego. Dodatkowo w czasie wolnym od nauki szkolnej organizowane były zajęcia 

w formie półkolonii.

Specjaliści MCWR udzielili w ubiegłym roku 433 konsultacje indywidualne, organizowali 

i koordynowali konferencje szkoleniowe pt. „Dopalacze -  nowe związki psychoaktywne”, 

„Wpływ alkoholu na rozwój płodowy dziecka -  Alkoholowy Zespół Płodowy FAS”, 

w których brali udział pracownicy socjalni, kuratorzy, dyrektorzy szkół i pedagodzy, 

pracownicy instytucji i organizacji pomocowych. (dowód: akta kontroli str.53-54, 85-89, 118-119)
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Zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. a) ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo -  wychowawczych przydzielano asystenta rodziny. W okresie objętym 

kontrolą w Centrum zatrudnionych było siedmioro asystentów rodziny w ramach stosunku 

pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Bezpośredni nadzór nad pracą asystentów 

sprawował kierownik Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny.

W 2016 roku asystenci zapewnili wsparcie 92. rodzinom, zakończyli pracę z 21. 

rodzinami, w tym z sześcioma ze względu na osiągnięte cele, a z pozostałymi z powodu braku 

współpracy, np. zmiany miejsca zamieszkania, upośledzenia umysłowego 

uniemożliwiającego współpracę lub ze względu na śmierć podopiecznego. 

W I półroczu 2017 r. asystenci podjęli współpracę z 17. rodzinami. W okresie kontrolnym, 

tj. od 1 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2017 r., w rodzinach objętych asystą wychowywało się 

197 dzieci, z tego 46 uczęszczało do świetlic i klubów środowiskowych MCWR, 

18 przebywało w pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej, a 3. powróciło do rodzin 

biologicznych. Asystenci pracowali z rodzinami, których dzieci były umieszczone w pieczy 

zastępczej. Głównym celem prowadzonej pracy było odzyskanie praw rodzicielskich i powrót 

dzieci do rodzin.

Każdy z asystentów obejmował opieką nie więcej niż 15 rodzin. Elastyczny czas pracy 

asystentów służył realnym potrzebom rodzin i dostosowany był do ich rytmu życia. Asystenci 

pełnili popołudniowe dyżury w MCWR, pozostawali w stałym kontakcie indywidualnym 

i telefonicznym z podopiecznymi. W Punkcie Konsultacyjnym dla asystentów i ich rodzin 

asystenci mogli korzystać ze wsparcia udzielanego przez psychologa, w 2016 roku udzielono 

106 porad.

Dyrektor Centrum ujednolicił dokumentację dotyczącą pracy asystenta z rodziną. 

Znalazło to odzwierciedlenie w zarządzeniu nr 4 Dyrektora MCWR z dnia 1 marca 2016 r., 

zmienionego zarządzeniem nr 11 z dnia 16 maja 2017 r. określającym wykaz dokumentacji 

prowadzonej przez asystenta rodziny. Częścią zarządzenia jest spis zawierający 

11 załączników, które zostały opracowane na podstawie rekomendacji wydanych przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powyżej przywołane zestawienie zawiera:

• wniosek o objęcie rodziny asystą,

• zgodę rodziny na współpracę z asystentem rodziny,

• wstępną ocenę sytuacji rodziny (oczekiwania i potrzeby, zasoby rodziny, obraz 

aktualnej sytuacji z perspektywy członków rodziny, informacje o rodzinie, opinia 

asystenta),



• plan pracy z rodziną (cel szczegółowy, działania, termin i miejsce wykonania, osobę 

odpowiedzialną za wykonanie, przewidywane efekty działań),

• aktualizację planu pracy z rodziną,

• okresową ocenę sytuacji rodziny (opis sytuacji rodziny przed objęciem asystenturą 

lub opis aktualnej sytuacji rodziny, cele główne i szczegółowe pracy z rodziną, 

zadania wykonane z rodziną we wskazanym okresie oraz osiągnięte efekty, 

rokowania, uwagi i wnioski),

o wniosek o zakończenie pracy asystenta z rodziną (jakie działania zostały podjęte 

w kierunku rozwiązania problemów, nabyte umiejętności, przyczyny zakończenia 

pracy z rodziną, dalsze działania prowadzone zgodnie z procedurą -  monitoring, 

czy rodzina wymaga / nie wymaga dalszej pracy socjalnej),

• miesięczny harmonogram czasu pracy z rodziną,

® miesięczną kartę prac dodatkowych na rzecz rodzin,

• protokół ze spotkania grupy roboczej,

« rejestr rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

Opracowana została również „Procedura nadzoru, kontroli, współpracy oraz działań 

podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny”, w której opisane 

zostały kwestie takie jak: organizacja pracy z rodziną, zadania asystenta, działania 

podejmowane na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta, zasady dotyczące świadczenia 

pracy asystenta w miejscu zamieszkania rodziny, współpraca asystenta 

z innymi podmiotami oraz etapy metodycznego działania asystenta.

Na podstawie losowo wybranych pięciu akt zawierających dokumentację pracy 

z rodziną dokonano oceny jej zgodności z wymogami i zasadami określonymi w Rozdziale 

2 ustawy i stwierdzono, Ze pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonych w rodzinach 

wywiadów środowiskowych składał wniosek do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, zwanego dalej MOPS w Głogowie, o przydzielenie asystenta rodziny. 

Po zapoznaniu z wnioskiem i złożoną dokumentacją dyrektor MOPS zwracał się z wnioskiem 

do dyrektora MCWR o objęcie rodziny pomocą asystenta.

Następnie kierownik Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny MCWR wskazywał, który 

asystent może objąć daną rodzinę wsparciem. Asystent otrzymywał w formie pisemnej 

informację od dyrektora MCWR o przydzieleniu rodziny przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych. Powyższy dokument był 

przekazywany również do dyrektora MOPS.
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Asystent zapoznawał się z dokumentacją przedłożoną przez MOPS. Na pierwszym spotkaniu 

z rodziną asystentowi często towarzyszył pracownik socjalny. W razie potrzeby, celem 

rozpoznania sytuacji rodzinnej, asystent kontaktował się np. z pracownikami szkoły, 

kuratorem, dzielnicowym. Pierwszy miesiąc był przeznaczony na dokonanie wstępnej oceny 

sytuacji rodziny (tzw. diagnoza wstępna), spotkania poświęcone były budowaniu relacji, 

wskazywaniu kierunków pracy. Przy aktywnym udziale rodziny i w konsultacji 

z pracownikiem socjalnym przygotowywany był plan pracy z rodziną (w terminie do trzech 

miesięcy od dokonania wstępnej oceny sytuacji rodziny). W planie zawarty był zakres 

realizowanych działań (ujęty w celach rodziny jako cel główny), określano terminy oraz 

przewidywane efekty (jako cele krótkoterminowe i długoterminowe). Ponadto w planach 

analizowano i wskazywano przyczyny trudnej sytuacji życiowej rodziny, jej zasoby 

i możliwości oraz ograniczenia. Odnosząc się do aktualnej sytuacji rodziny, dotychczas 

podjętych działań, celów rodziny - po każdej okresowej ocenie - następowała modyfikacja 

planu pracy zawierająca wykaz kolejnych czynności/zadań do realizacji, terminy 

i spodziewane efekty (były zapisywane w formie aktualizacji planu pracy z rodziną).

Analiza akt wykazała, że w jednym przypadku nie oznaczono okresu na jaki plan został 

opracowany. Należy zwrócić uwagę na to, by plany pracy z rodziną zawierały wszystkie 

elementy wskazane w art. 15 ust. 3 ustawy.

Dodatkowo na spotkaniach z rodziną sporządzane były notatki w zeszycie samokopiującym 

(rodzina otrzymywała kopię). Do dokumentacji załączone były np. protokoły ze spotkań grup 

roboczych, analiza sytuacji szkolnej i wychowawczej dziecka, analiza sytuacji zdrowotnej 

członków rodziny. Grupy robocze były powoływane na wniosek asystentów rodziny w celu 

ustalenia kierunków działania i metod umożliwiających przezwyciężenie trudnej sytuacji 

życiowej rodzin, gdy miały miejsce zdarzenia wymagające sprzężonych działań. W skład 

grup roboczych wchodziły osoby znające sytuację rodziny, z jej bezpośredniego otoczenia, 

posiadające z nią styczność i mogące wpłynąć na rozwiązanie trudnej sytuacji, m.in.: 

pracownik socjalny MOPS, kurator, dzielnicowy, przedstawiciel jednostki służby zdrowia, 

członek rodziny objętej pomocą.

W badanych przypadkach stwierdzono, że asystent odwiedzał rodziny co najmniej 4 razy 

w miesiącu, a w razie ważnej potrzeby częstotliwość tych spotkań wzrastała do 2 - 3 

w tygodniu. Raz na sześć miesięcy asystent sporządzał dla każdej rodziny ocenę okresową, 

z którą zapoznawał się Dyrektor Centrum. Natomiast po zakończeniu pracy z rodziną 

sporządzana była ocena końcowa, a jej sytuacja była nadal monitorowana.

(dowód: akta kontroli str. 55-84, 89-90,110-113, 115-116, 130-138, 140-142)
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Na terenie Głogowa nie funkcjonowały rodziny wspierające. Asystenci dysponowali 

jednak informacjami o osobach, które w razie zaistnienia potrzeby były gotowe zapewnić 

dzieciom opiekę wspierającą.

Dyrektor MCWR poinformował, że na terenie Głogowa nie funkcjonowała placówka 

wsparcia dziennego zorganizowana i prowadzona w rozumieniu art. 18 i art. 24 ustawy

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W strukturze Centrum działały dwa kluby, 

jedna baza środowiskowa i pięć świetlic środowiskowych, realizujących programy 

opiekuńczo -  wychowawcze dla dzieci w wieku 7 - 1 5  lat, do których uczęszczały także 

dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta. Uczestnictwo w zajęciach było dobrowolne

1 bezpłatne. Dziennie z tej formy pomocy korzystało około 17 podopiecznych. 

Dzieci otrzymywały pomoc przy odrabianiu zadań domowych i nadrabianiu zaległości 

szkolnych, dwa razy w tygodniu uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych, 

przynajmniej raz w tygodniu odbywały się zajęcia relaksacyjne. Ponadto dzieci uczestniczyły 

w zajęciach ruchowych, zabawach, grach sprawnościowo -  ruchowych oraz warsztatach 

rękodzieła artystycznego. Wychowankowie mieli także możliwość rozwijania zainteresowań, 

uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta, brania udziału w wycieczkach i wyjazdach 

wakacyjnych, a poprzez to wzbogacania wiedzy przyrodniczej oraz historycznej. 

W świetlicach i klubach organizowano także dożywianie. (dowód: akta kontroli str. 85-86, 92-93)

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy do zadań własnych gminy należy współfinansowanie 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo 

- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym. Na dzień 31 maja 2017 roku 121 dzieci z terenu gminy miejskiej 

Głogów przebywało w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Gmina na bieżąco 

ponosiła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości odpowiednio 10%, 30% 

i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy rodzinnej lub średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -  

wychowawczej. (dowód: akta kontroli str. 94-108)

Realizując wymóg art. 179 ust. 1 ustawy Dyrektor Centrum przedstawiał corocznie 

Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. W okresie 

objętym kontrolą takie sprawozdanie przekazano w dniu 20 marca 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 109-121) 

W okresie objętym kontrolą w Centrum zatrudnionych było łącznie osiem osób przy 

realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Siedmioro z nich pracowało na stanowiskach asystenta rodziny, jedna była kierownikiem



Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny. Na podstawie potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem kopii dyplomów i świadectw złożonych w aktach osobowych wyżej 

wymienionych osób stwierdzono, że siedem spośród nich posiada wymagane kwalifikacje 

i doświadczenie zgodnie z przepisami ustawy. Jeden z asystentów legitymował się 

wykształceniem średnim (dwuletnie studium wychowania przedszkolnego), systematycznie 

podnosił swoje kwalifikacje, posiadał wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, jednak 

nie ukończył kursu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy. Wszyscy pracownicy 

posiadali aktualne badania lekarskie, natomiast w trakcie kontroli uzupełniono dokumentację 

osobową o oświadczenia wynikające z art. 12 ust. 1 pkt 2 - 4  ustawy.

Gmina Głogów realizowała obowiązek wynikający z art. 176 pkt. 2 i 4 lit. b) ustawy

0 konieczności tworzenia możliwości i finansowania szkoleń podnoszących kwalifikacje 

asystentów rodziny. W aktach osobowych asystentów znajdowały się zaświadczenia 

potwierdzające udział w szkoleniach z zakresu wspierania i pracy z rodziną, 

m.in.: „Metodyczne zasady postępowania w pracy asystenta rodziny”, „Plan pracy z rodziną -  

cele, sposoby realizacji i efekty pracy z rodziną w pracy asystenta rodziny”, „Formy i metody 

terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych”, „Wspieranie rodziny

1 system pieczy zastępczej z perspektywy zadań JSF”, „Przeciw sobie? Zachowania 

samobójcze dzieci i młodzieży”, „Zadania asystenta rodziny w związku z ustawą -  Za 

Życiem”, „Jak skutecznie współpracować z klientem -  rozwijanie umiejętności skutecznego 

komunikowania się w rodzinie”, udział w konferencji przeciw przemocy w rodzinie oraz 

V Ogólnopolskim Zlocie Asystentów. (dowód: akta kontroli str. 122-129)

W okresie objętym kontrolą, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, 

o których mowa w art. 177 ustawy, Gmina Głogów aplikowała o środki rządowe 

na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim 

Centrum Wspierania Rodziny w  Głogowie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Jedna osoba zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny nie posiadała wymaganych 

kwalifikacji.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności z przepisami ustawy zatrudnienie osoby na stanowisku

asystenta rodziny.



Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.).

Termin realizacji: do 31 grudnia 2017 r.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 197d ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.), kontrolowana 
jednostka, której wydano zalecenia pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.
W terminie do 31 grudnia 2017 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie 
realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Z up. JKIEG0

(członek zespołu inspektorów)^
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